
 

 

 

 
PODANIE O PRZYJĘCIE DO GMINNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA  

IM. PROF. EDMUNDA KAJDASZA W TRZEBNICY 
 

Proszę o przyjęcie mojego syna /mojej córki* 
 
…………………………………………………………………............................................................................................................................                                              

(imię i nazwisko) 
do klasy pierwszej Gminnej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy w roku szkolnym  2019/2020 
 
na instrument ........................................................................, drugi instrument**  .......................................................................................  
Do wniosku załączam: 
1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej. 
2. 1 fotografię. 
 
Trzebnica, dnia  ..................................……… / ……..................................................................... 
                                                                                                    (podpis rodzica / opiekuna) 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA 
 
Nazwisko ...................................................................................................................................................................................................... 
 
Imię / Imiona ................................................................................................................................................................................................  
 
Data i miejsce urodzenia ....................................................................PESEL 
       
Adres zameldowania /kod pocztowy............................................................................................................................................................. 
 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania (jeżeli inny niż zameldowania) .................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
Nazwa i adres szkoły ogólnokształcącej, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020: ………………………………… 
 
.................................................................................................................................................................................. klasa .......................... 
 
Imię i nazwisko ojca  ......................................................................................................................... telefon .............................................. 
 
Imię i nazwisko matki ........................................................................................................................ telefon .............................................. 
                                                                                                    

 e-mail …......................................................................................................... 
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawi ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani dziecka/dzieci  jest Gminna Szkoła Muzyczna I st. im. prof. E. Kajdasza w Trzebnicy, dane 
będą przetwarzane w GSM I st.  w Trzebnicy, ul. 3 Maja 5, 55-100 Trzebnica; 

2) z Inspektorem ochrony danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pod adresem: iod@um.trzebnica.pl, 
3) dane będą przetwarzane w celu: zapewnienia dziecku edukacji szkolnej, w tym prowadzenia dokumentacji szkolnej  

z pozostałymi  informacje można się zapoznać na stronie internetowej szkoły: www.muzyczna.trzebnica.pl 
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody * /na wykorzystanie wizerunku dziecka /na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna /córki * rejestrowany 
podczas: konkursów, popisów, uroczystości szkolnych, w mediach: Internecie, telewizji, gazetkach szkolnych, stronie internetowej szkoły. Jednocześnie przyjmuje do 
wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie dla promocji i potrzeb funkcjonowania Gminnej Szkoły Muzycznej w Trzebnicy, 
podczas całego cyklu kształcenia. 
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        
…………………..………………………………………………………………………. 

                                                                                                       (podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 
*niepotrzebne skreślić 

            

http://www.muzyczna.trzebnica.pl/


 

 

 

** dopisanie drugiego instrumentu zwiększa szanse na przyjęcie 
  
 
 
Deklaruję gotowość systematycznego wnoszenia świadczenia finansowego w ustalonej kwocie miesięcznej na rzecz Funduszu 
Muzycznego oraz na Radę Rodziców, służących wspieraniu działalności szkoły zgodnie ze Statutem Gminnej Szkoły Muzycznej          
I Stopnia w Trzebnicy. 

� TAK   � NIE 
 
………………………………………………………               ………………………………………………………… 
        (podpis matki lub opiekuna prawnego)         (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CZĘŚĆ II WYPEŁNIA KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA 
 

PROTOKÓŁ BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATA Z DNIA ………………………………… 
 

kandydat  
 

punkty 

1. Piosenka (0-4 pkt) 
 

 

2. Rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich (0-2 pkt) 
 

 

3. Powtórzenie głosem pojedynczych  dźwięków (0-4 pkt) 
 

 

4. Powtórzenie głosem melodii  (0-4 pkt) 
 

 

5. Określenie liczby granych dźwięków (0-4 pkt) 
 

 

6. Realizacja przebiegów rytmicznych (0-3 pkt) 
 

 

7. Zaśpiewanie ostatniego dźwięku melodii (0-4 pkt) 
 

 

Razem punktów: 
 

 

 
Instrument I wyboru: ………………………………………………….. II wyboru: …………………………………………………………………... 
 
Decyzją Komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej kandydat(ka) został(a) /nie został(a)* zakwalifikowany(a) do I klasy Gminnej Szkoły 
Muzycznej – cyklu ………………………………………………… . 
W wyniku przeprowadzonego badania kandydat(ka) otrzymał(a) ……….. punktów. 
 
Podpisy Komisji:  Przewodniczący: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Członkowie: 1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
     2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

                         3. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Przyjmuję Kandydata(tkę) do GSM I st. z dniem …………...…………………. /instrument …………………………………………………… 
Kandydat nie został przyjęty z powodu braku miejsc* 

 
 
…………………..………………………………………………………………………. 

                                                                                                        (podpis dyrektora szkoły) 
*niepotrzebne skreślić 


